
 

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 
                            

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet 

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 
 

Aljegyző 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) 
bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott 
államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , 
valamint a(z) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőkre 
vonatkozó hivatásetikai alapelvekről, és etikai eljárás szabályairól, valamint a köztisztviselőket 
megillető juttatásokról szóló 18/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelete, és a közszolgálati 
szabályzat az irányadók. az irányadók. 
                        



Pályázati feltételek: 

•         Magyar állampolgárság, 
•         Cselekvőképesség, 
•         Büntetlen előélet, 
•         Felsőfokú képesítés, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési 

szak, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett 
szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles 
közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség, 

•         Közigazgatásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
•        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
•         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium 

által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján 
adott mentesítés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•         A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény hatálya alá tartozó 

választásokban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
•         Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•         A kiállítástól számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
•         Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata 
•         Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, 
•         Nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését. 
•         Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Terdik Sándor nyújt, a +36/30 6258823 
-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
•         Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal címére történő 

megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISU/1485/2021 , 
valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző. 

•         Elektronikus úton dr. Terdik Sándor részére a jegyzo@satoraljaujhely.hu E-mail 
címen keresztül 

•         Személyesen: dr. Terdik Sándor, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 
Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 5. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárság 
I.emelet 20.iroda . 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 17. 

 



 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•         Sátoraljaújhely Város honlapján - www.satoraljaujhely.hu - 2021. augusztus 18. 
•         Zemplén Televízió képújsága - 2021. augusztus 18. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.satoraljaujhely.hu honlapon 
szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 18. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási 
szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel. 
 


